
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

 

Poniedziałek 09.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Anielę i Władysława Wojdów 

     2) + Jana i Magdalenę Nosek i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 

Wtorek 10.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Krystynę Zawadzką od ks. Dominika Terczyńskiego 

      2) O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Grzegorza Zawłockiego z int rodziny 

Środa 11.01 Dzień Powszedni     
700 Msza Święta 

1800 1) + Teresę Rogalewską, Janinę i Stanisława Zioło 2) + Edwarda (r. śm.), Anielę, Józefa, 

Stanisława Malickich 3) + Stefanię i Jana Wawrzeńczyków zam. syn Tadeusz z r. 4) + Annę, 

Bogusława Krzysztofków, Anielę, Józefa Nosków 5) + Krystynę Zawadzką od r. Kubickich 

z Bilczy 6) + Aleksandrę (59 r. śm.) i Eugeniusza (9 r. śm.), zm. z r. Hejduków i Węgrzynów 

7) + Jana i Magdalenę Nosek i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 8) + Mieczy-

sława, Sławomira, Krzysztofa Brzozów i zm. z r.  

Czwartek 12.01 Dzień Powszedni 
700 + Krystynę Zawadzką od Służby Liturgicznej 

Piątek 13.01 Dzień Powszedni 
700 + Zdzisławę i Mieczysława Napiórkowskich z int. r. 

Sobota 14.01 Dzień Powszedni 
700 + Alicję Wojtyś zam. mąż 

Niedziela 15.01 II Niedziela Zwykła 
800 + Karola (16 r. śm.), Sebastiana Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech 

1000 + Dariusza Machulskiego (10 r. śm.) 

1200 za Parafię 

1600 + Józefa (r. śm.), Irenę i Czesława Piotrowskich 
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Święto Chrztu Pańskiego 
8 stycznia 2023 r. Nr 7 (737) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    
      Iz 42, 1-4. 6-7    
      Dz 10, 34-38 
Ewangelia:  
      Mt 3, 13-17 
Jezus przyszedł  
z Galilei nad Jor-
dan do Jana, żeby 
przyjąć od niego 
chrzest. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, 
mówiąc: «To ja po-
trzebuję chrztu od 

Ciebie,  
a Ty przychodzisz 
do mnie?» Jezus 
mu odpowiedział: 
«Ustąp teraz, bo 
tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». 
Wtedy Mu ustąpił. 
A gdy Jezus został 
ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł 
z wody. A oto otwo-
rzyły się nad Nim 

niebiosa  
i ujrzał ducha Bo-
żego zstępującego 
jak gołębica i przy-
chodzącego nad 
Niego. A oto głos  
z nieba mówił: 
«Ten jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie». 
 
 
 

Gdzie chrzest, tam nadzieja! 
 

 
 

Extra… 
× 08.01.1549 – Kozienice otrzymały prawa miejskie. 
× 09.01.1572 – W wyniku powodzi w Toruniu zginęło 300 osób. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb + Anieli Śmietany z d. Porzucek, która ostatnie lata spędziła  
w DPS w Kielcach.  Módlmy się: „Wieczny odpoczynek …..”. 
▪ Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. 
Chrzest Pana Jezusa jest okazją do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, do 
których kiedyś zobowiązali się nasi rodzice i chrzestni. 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16 00 rozpocznie się koncert kolęd i pastorałek, na który ser-
decznie zapraszamy. 
▪ Okres Bożego Narodzenia to czas wizyt duszpasterskich. Niech kolędowe spotkanie będzie 
okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy na temat wiary i zawierzenia siebie i całej rodziny 
Panu Bogu. Przygotujmy krzyż i wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o powtórzenie 
pacierza, udostępnienie indeksów i zeszytów do lekcji religii. Jest to również okazja do złoże-
nia ofiary na kaplicę Wszystkich Świętych. Szczególnie rodziny zamieszkujące nowe domy, 
prosimy o  wcześniejsze zgłoszenie ministrantom czy księdzu, gdyż zwłaszcza w nowych 
osiedlach, gdy późną porą jest ciemno możemy kogoś pominąć. Kolęda będzie przebiegać 
jak w poprzednich latach przed pandemią. Jeden ks. idzie z jednej, a drugi z drugiej strony. 
- poniedziałek 09 stycznia od godz. 16 00 Kowala – Osiedle wraz z ul. Brzezińską 
- wtorek  10 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Wrzosowa 
- środa  11 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Nidziańska, Przemysłowa i Bajkowa. 
- czwartek 12 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Kolejowa, Perłowa i Nad Zalewem. 
- piątek 13 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny  - Osiedle za Torami. 
- sobota  14 stycznia od godz.  9 00 Brzeziny – Osiedle Podlesie wraz z ul. Szkolną i Sportową 
Kompletny plan kolędy umieszczony jest w gablocie i na stronie Parafii.  Z przyczyn od nas 
niezależnych np. pogrzebu, program kolędy może się zmienić. Będziemy zwracać szczególną 
uwagę na aktualizację kartoteki parafialnej (po 2 latach nieobecności). Już dzisiaj pragnę po-
dziękować wszystkim rodzinom, u których byliśmy, za możliwość spotkania, modlitwę, ofiary 
składane nam i ministrantom, za poczęstunki na zakończenie kolędy… 
▪ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10 00 uczniowie ze S. P. w Kowali przedstawią 
jasełka przygotowane przez nauczycieli i wychowawców. 
▪ Po Mszy św. i jasełkach odbędzie się spotkanie z nauką śpiewu dla dzieci przed 1 Komunią 
św. 
▪ Na stoliku za ławkami znajdują się - przygotowane przez młodzież kandydującą do wspól-
noty Rycerstwa Niepokalanej, a poświęcone w Święto Trzech Króli - zestawy składające się 
z kredy, węgielka i kadzidła. 
▪ W niedzielę 22 stycznia swoje imieniny będzie obchodził ks. Mariusz. W związku z tym bę-
dzie sprawowana dodatkowa Msza św. o godz. 18 00, na którą przyjadą wszyscy księża  
z dekanatu. Już dzisiaj dziękuję Róży Różańcowej św. Maksymiliana M. Kolbego z Kowali za 
zamówioną Mszę św. w intencji ks. Wikariusza. 
▪ Ks. Paweł z Parafii w Lisowie prosił o podanie ogłoszenia o poszukiwaniu organisty. Osoby 
zainteresowane mogą się kontaktować również przez podany numer telefonu 882 171 559. 
▪ Dziękuję naszemu Zespołowi Brzezinianki, który reprezentował nas w piątek na koncercie 
w kościele w Morawicy (pod nieobecność Chóru Parafialnego nad czym ubolewam). 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą niedzielę miesiąca. 
▪ Dziękuję za przygotowanie naszej świątyni do dzisiejszej liturgii. Wczoraj pracowali: Zych 
Magdalena, Kowalska Jadwiga, Stępień Jarosław i Jolanta, Kubicki Henryk i Teresa. Na na-
stępny tydzień proszę kolejne rodziny z Kowali Małej. 

Czy wiesz, że… 
1) Papież Benedykt XVI był pierwszym papieżem w historii który użył tabletu, było to 7 grudnia 
2011 r. natomiast w 2012 roku jako pierwszy papież wysłał tweeta. 
2) Papież Benedykt XVI był miłośnikiem piwa. Nawet swoje 90 urodziny świętował pijąc ulu-
bione piwo z Bawarii w ogrodach klasztoru Mater Ecclesiae w Watykanie.  

Boży człowiek… - bł. Alicja le Clerc (9 stycznia) 
Alicja le Clerc urodziła się 2 lutego 1576 roku we Francji, w szlacheckiej 
rodzinie katolickiej Jana le Clerca, lorda Roville-aux-Chênes,  
i Anny Sagay. Były to czasy niespokojne i obojętne religijnie. Dlatego 
Alicja nie interesowała się religią. Ciągłe przemarsze wojsk rujnowały 
okolice i deprawowały ludzi. Alicję pociągał świat i jego złudne uroki. 
Rodzice nie zabraniali jej zabawy i swobody. Jednak dziewczyna nie 
znajdowała w tym zadowolenia. Trafiła na pobożnego kapłana, który 
tak nią pokierował, że zrozumiała konieczność zmiany życia. We współ-
pracy ze św. Piotrem Fourierem zaczęła pomagać chorym, opuszczo-
nym i zaniedbanym dziewczętom. W sąsiedniej parafii pomagała pro-
boszczowi, który objął zaniedbaną parafię i skutecznie nad nią praco-

wał. Zgłosiły się współpracowniczki, które później dały początek nowemu zgromadzeniu Ka-
noniczek Regularnych od Najświętszej Maryi Panny. Szkoły zakładane przez kanoniczki na-
uczały, wychowywały i przygotowywały dziewczęta do życia. W 1603 r. zatwierdził je kardynał 
Karol Lotaryński, a następnie w 1621 r. Stolica Święta. Alicja, wyczerpana pracą i umartwie-
niami, zmarła w 1622 r. 

Zamyśl się… 
„Ponieważ człowiek zawsze pozostaje 
wolny, a jego wolność jest zawsze kru-
cha, nigdy na tym świecie nie zaistnieje 
definitywnie ugruntowane królestwo do-
bra” .                            /Benedykt XVI/ 

Uśmiech 
Podczas zabawy choinkowej św. Mikołaj pyta na 
scenie małego Jasia: - Czy masz rodzeństwo? - 
Tak, starszego brata. - A dobrze jest ci z nim? - 
Niestety, nie mogę powiedzieć. - Dlaczego? - Bo 
on jest teraz na widowni... 

Coś dla ducha… 
„Lustro” 

W dalekim kraju wśród pięknych ośnieżonych górskich szczytów mieszkał pewien człowiek. 
Dawno temu opuścił miasto, w którym pracował jako profesor na uniwersytecie. Był przez 
wszystkich szanowany i doceniany jako fachowiec, mimo to nie czuł się szczęśliwy. Po jakimś 
czasie postanowił zostawić swoją pracę, sprzedał dom, w który mieszkał i udał się  
w góry, abym tam z dala od cywilizacji podziwiać piękno przyrody i pisać wiersze. Pisanie 
sprawiało mu wielką radość. Z dala od zgiełku ulic i dymiących kominów czuł, że jest bliżej 
natury i bliżej Boga. Tam odnalazł swoje szczęście. Wreszcie rozbił to, o czym marzył. 
Do jego chaty rzadko zaglądali ludzie, czasem tylko jacyś zabłąkani turyści, którzy zboczyli  
z górskiego szlaku, prosili go o nocleg. Jednak rano skoro tylko pierwsze promienie słońca 
wyjrzały zza górskich szczytów - udawali się w dalszą drogę. 
Po kilku latach takiego mieszkania w odosobnieniu, mężczyzna odczuł głęboko potrzebę uda-
nia się do miasta. Długo walczył z tymi myślami, w końcu postanowił się tam udać. Wyjął  
z komody resztki pieniędzy, który pozostały mu jeszcze z czasów, gdy był profesorem na 
uczelni i poszedł do miasta. Tam na jednym ze straganów kupił sobie lustro, chciał bowiem 
wiedzieć jak wygląda, a w chacie, w górach nie posiadał tego przedmiotu. W mieście zabawił 
zaledwie kilka godzin i pośpiesznie wrócił w góry. 
Od ostatniej wędrówki do miasta codziennie rano bohater przeglądał się w lustrze, chcą wie-
dzieć jak wygląda. 
Minęło kilka miesięcy i mężczyzna znów poczuł ochotę na to, by udać się do miasta. Ruszył 
więc ponownie w drogę, którą pokonywał wcześniej. 
Tym razem nie robił zakupów. Przechodząc ulicą spotkał jednego ze swoich kolegów, który 
też był profesorem na uniwersytecie. Opowiedział mu o tym, że kilka miesięcy temu kupił 
lustro, aby wiedzieć jak wygląda. Znajomy profesor popatrzył na niego i rzekł: 
- Jeśli chcesz wiedzieć naprawdę kim jesteś, nie patrz w lustro, ono pokaże tylko twoje 
ciało. Patrz na wyraz twarzy człowieka, który z tobą rozmawia. Wtedy ujrzysz swoje 
wnętrze, i to kim naprawdę jesteś.                                                                 /Marcin Melon/ 

          


